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15 Temmuz Sonrası Yaşadığım Kötü Muamele Ve İşkence İle İlgili Beyan 

1. Piyade Albay rütbesi ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında 26’ncı Özel Kuvvetler 

Tabur Komutanı olarak görev yaparken o dönem amirim olan 2’nci Özel Kuvvetler Tugayı Komutan 

Vekili Albay Fırat ALAKUŞ’un emri üzerine 16 Temmuz 2016 saat:00.30’da emrime verilen personel 

ile birlikte Genelkurmay Karargâhına gittim.  

2. Yaşanan olaylar sonucunda; Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı 

iddianamesinde sanık olarak yargılanıyorum. 

3. Bahse konu iddianamenin 1898’nci sayfasında belirttiği gibi 16 Temmuz 2016 günü 

saat:13.22’de bilerek ve isteyerek kendi öz idaremle üzerimdeki tüm askeri silah, teçhizat ve 

malzemeyi emniyetli bir bölgeye bırakarak teslim oldum. 

4. Askeri personel olarak Genelkurmay Karargâhındaki yetkililer tarafından belirtildiği şekilde; 

Ankara Merkez Komutanlığı ile yetkili savcı tarafından teslim alınmamız gerekirken Ankara Emniyet 

Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Polisleri (TEM) tarafından gözaltına alındım.  

5. Şahsıma ait cep telefonumu ve cüzdanımı kendim teslim ettim. Emniyet mensupları tarafından 

ellerime arkadan ters kelepçe takılarak ağza alınmayacak küfür ve hakaretler içeren sözlü 

tacizler altında gözaltına alındım.  

6. Ellerim arkadan ters kelepçeli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan eski tip halk 

otobüsünün, dışarıdan rahatlıkla görülebilecek şekilde, korumasız ve korunaksız olan cam kenarına 

askeri üniformalı olarak, hedef gösterilecek şekilde, oturtuldum. 

7. Otobüsler, Ankara Emniyet Müdürlüğüne vatandaşların yoğun olduğu ara sokaklara sokularak 

götürüldü. Vatandaşların önceden haberli ve hazırlıklı oldukları ellerindeki kaldırım taşları, sopalar ve 

çeşitli yaralayıcı alet ve edevattan belliydi. Büyük otobüs camları, cam kenarında oturulmuş olmam ve 

askeri üniformamın üzerimde olması nedeni ile doğrudan vatandaşların kızgın ve öldürmek kastıyla 

giriştikleri sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldım. Camların kırılarak, otobüsün de yavaş hareket 

etmesi (kasıtlı yapıldığı net bir şekilde belliydi) de fırsat bilinerek vatandaşlar tarafından linç 

girişiminde bulunuldu. Vatandaşların saldırılarının boyutu ve şiddeti artınca otobüsün içinde bulunan 

emniyet mensupları da bu saldırılardan etkilenmeye başladı. Kendilerinin zarar görmesinden endişe 

eden emniyet mensupları vatandaşlara seslerinin yettiği ve yetmediği yerde de beden dilleri ile 

“Atmayın bize geliyor, gerisini biz hallederiz, onlara güzel sürprizlerimiz var.” diyerek uyarıda 

bulunuyor ve beni bekleyen kötü muamele ve işkencenin duyurusunu yapıyorlardı. Amaçlarının, 

Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürene kadar araçtakileri vatandaşa linç ettirmek olduğu 

anlaşılıyordu. Ancak kızgın ve önceden organize edilmiş vatandaşların saldırılarından kendilerinin de 

zarar görebileceklerini hesaplamamışlardı. 

8. Öz iradesi ile gönüllü olarak teslim olma kararını vererek olay mahallinden alınan ve sadece 

şüpheli olan bir bireyi, yetkileri kanunla düzenlenmiş emniyet mensupları neden yargıya teslim etmek 

yerine “öldürtmek” kastı ile sosyolojik olarak karar verme yeteneği, o an için zayıflamış, kızgın ve 

her türlü provokasyona açık, toplu hareket etme motivasyonu yüksek olan vatandaşlara hedef 

gösterme gayretine girmiştir. Kim/kimler bu talimatı vermiştir? 

9. Basından takip ettiğim kadarı ile de Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz’dan sonraki ilerleyen 

günlerde “Ben kimseyi öldürün/öldürmeye teşebbüs edin talimatı vermedim. Demokratik 

haklarınızı kullanın sokağa çıkın” dediğini ifade etmiştir.  

10. İçerisinde adeta et parçası gibi görülen şüphelilerin (içerisinde benim de olduğum) bulunduğu 

otobüsler, ara sokaklardan kızgın ve provoke edilmiş vatandaşların arasından geçirilerek, bir parçası 

bile sağlam kalmayacak hale gelmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğünün nizamiyesinden girmeye fırsat 

bile tanımadan otobüslerden yaralı, ters kelepçeli olarak henüz otobüsten indirilmeden otobüsün 
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merdivenlerinde darp edilmeye başlanılmıştır. Otobüslerin durduğu noktadan, sonradan 

gözaltındayken öğrendiğim Ankara Emniyet Müdürlüğünün Yabancılar Şubesinin Nezarethanelerine 

kadar oluşturulmuş olan “Linç Koridoruna” sokuldum.  

11. Umarsız ve fütursuzca atılan tekme, yumruk ve sopalarla linç edilmeye çalışıldım (bu olaylara ait 

görüntüler muhtemelen o gün orada olanlar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır). En son 

burnuma aldığımı hatırladığım tekmenin etkisiyle fışkıran kanımı ve kırılan dişlerimin 

ağzımdaki parçalarını hatırlıyorum. 

12. Gözümü 16 Temmuz 2016 saat:19.30’da, sonradan ismini öğrendiğim Ankara Gazi Mustafa 

Kemal Devlet Hastanesinde, iki kolumda serum, boynumda boyunluk ve sargı bezleri içindeyken 

açtım. Yatağımın baş ucunda röntgen, MR, tomografi ve çeşitli tahlil sonuçlarının olduğu bir dosya 

vardı. Bana ne olduğunu sorduğumda; şiddetli darp neticesinde nabzımın düştüğü, kalp atışlarımın 

yavaşladığı ve düzensiz olduğu, “Konverte” teşhisi yani “His ve duyu kaybı” yaşadığım ifade 

edilmiştir. 

13. Ayıldığımı öğrenen TEM polisleri odaya girdiler. Doktora “kendine geldiyse beni 

götüreceklerini” ifade ettiler. Doktor kendilerine hastanın “en az 1 (bir) gün süre ile hastanede 

müşahede altında kalması gerektiğini” belirtti. Ancak polis memurları sert, kaba ve laubali bir 

şekilde “Hayır olmaz. Sen merak etme doktor. Biz ona güzel bir müşahede odası hazırladık; 

kendisiyle bizzat ilgileneceğiz, bir dediğini ikiletmeyeceğiz…” diyerek yataktan iki koluma girerek 

zorla kaldırdılar. Kolumda takılı serum ve boynumdaki boyunduruğu da acele ve düzensiz bir şekilde 

çıkartmasına neden oldular. Doktor yatağımın başucundaki muayene evraklarını da memurlara teslim 

etti. 

14. Tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken bindirildiğim ambulans arızalandığı için 

yolda ambulans değişikliği yapılmıştır (İlgili görevliler tespit edilirken bu ayrıntı kullanılabilir. 

Tahmini saat: 20.15 civarı). Ankara Emniyet Müdürlüğünün Yabancılar Şubesinin Nezarethane 

koridorlarına getirildiğimde koridordan geçerken duvardaki yere doğru akan yoğun kanların zeminde 

oluşturduğu kan göllerini ve parçalanmış kanlı askeri üniformaları gördüm. Bu esnada bende 

nezarethaneye değil adeta mezbahaya getirildiğim hissi uyandı. O his ve endişe ile “beni nereye 

götürüyorsunuz?” sorusunu sorunca yine dalga geçerek “Cennete gidiyoruz” dediler. Koridorun 

sonuna varınca içeride yarı çıplak sadece iç çamaşırları ile elleri arkadan ters kelepçeli beton zemin 

üzerine yatırılmış ve birileri tarafından tekmelenen ve aynı anda sözlü olarak hakaret edilen insanları 

gördüm. Yarı baygın bir halde beni de üzerimde sadece alt iç çamaşırı ile aynı nezarethaneye attılar. 

15. Nezarethanede gözaltında tutulduğum 4(dört) gün boyunca günde sadece bir defa bir küçük su ve 

1(bir) adet küçük ekmek ve krem peynir verilmiştir. Sürekli olarak sözlü ve fiziki hakaret ve tacizler 

yapılarak kötü muamelede bulunulmuştur. 

16. Bu olayları anlatırken hicap duyuyorum. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Keşke bu oyuna 

milletçe gelmeseydik. Yüce Türk Milleti ile Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya bırakılmasaydı. 

Tarihimizin temiz sayfalarına bu kanlı sayfa eklenmeseydi. İnşallah yüce adalet bir gün bu oyunu 

(kumpas) hazırlayanlara bunun hesabını soracaktır. Ben görmesem de, buna inandığım için, bu 

yaşananları hukuka olan saygımdan dolayı anlatma ve yaşatanlardan şikâyetçi olma ihtiyacını 

duydum. Amacım duygu istismarı yapmak değildir. Kabul edilmese de gözler ve kulaklar kapatılsa da 

maalesef bu kötü muamele ve işkencenin üstü örtülemez. Buna rağmen basit hesaplar peşinde koşanlar 

ve bunun yanlış olduğunu bilenler, kendilerince olanların üzerini örtmeye çalışıyorlar. Yine de, bu 

kötü muamele ve işkenceyi yapanlar hat yapmaktan da kendilerini alamıyorlar. Unutulmamalıdır ki; 

gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi kötü bir özelliği vardır.  

17. Bu konu ile ilgili olarak başıma gelen olayı arz ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim gibi 16 Temmuz 

2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra maruz kaldığım kötü muamele ve işkence ve linç girişimi 
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neticesinde 14.30-19.30 saatleri arasında, adını sonradan öğrendiğim Ankara Gazi Mustafa Kemal 

Devlet Hastanesinde tedavi gördüm. T.C. Sağlık Bakanlığa ait https://enabizgov.tr adresindeki e-

nabız sistemine 31 Aralık 2016 saat:14.30 civarında yapılan giriş neticesinde Lahika-1’de sunduğum 

belge temin edilmiştir. 

18. Belge İncelendiğinde; 

a. Hastanede bulunduğum tarih 16 Temmuz 2016 14.30-19.30 saatleri arası olmasına rağmen 

sistem üzerinde işlem giriş tarihi 25 Temmuz 2016 saat 13.38 olarak değiştirilmiştir. 

b. Acil Tıp Bölümünde Genel Tıbbı Muayene olarak giriş yapılmıştır. 

c. O gün yapılmış olan ve kendi gözlerimle gördüğüm hiçbir tetkik işlenmemiştir. 

d. Sistem üzerinde değiştirilen bu tarihte ben Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

C-12 Blok 101 numaralı odada şüpheli sıfatı ile tutukluydum. Tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna 

sevk edildiğim 20 Temmuz 2016 tarihinden sisteme kayıtlı giriş tarihi olarak görülen 25 Temmuz 

2016 tarihine kadar olan sürede ne bir doktor gördüm ne de kurum dışında bir doktora götürüldüm. 

Hatta hatırladığım kadarı ile de odadan dışarı bile çıkarılmadım. Sincan Ceza İnfaz Kurumunda 

tutuklu bulunduğum 20 Temmuz 2016 - 06 Mayıs 2017 (Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumuna sevk edildim) arasında geçen 9.5 ay süresince de hiç hastaneye gitmedim. 

e. Bu konunun maddi olarak ortaya çıkarılması için soruşturma esnasında Sincan 1 Nolu F Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan; 

(1) 25 Temmuz 2016 tarihinde nerede olduğumu, 

(2) Tutuklu bulunduğum F1 C-12 Blok 101 numaralı odadan herhangi bir saik ile çıkarılıp 

çıkarılmadığımı, 

(3) F1 C-12 koridorunda bulunan 25 Temmuz 2016 tarihine ait kamera kayıtlarının talep 

edilmesini, 

(4) 16 Temmuz 2016 saat: 14.30-19.30 arasındaki Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet 

Hastanesinin muhtemelen Acil servis giriş kamera kayıtlarının inceletilmesini, 

(5) 16 Temmuz 2016 tarihinde beni Ankara Emniyet Müdürlüğünden alarak hastaneye 

götüren Acil Servis Ambulansındaki ve bana Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet hastanesinde ilk 

müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin tespit edilerek dinlenmesini istiyorum. 

19. Kötü muamele ve işkence girişimi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı 

süresince yarı baygın olarak çeşitli sistematik işkencelere maruz kalmayı müteakip 18 Temmuz 

2016 saat:02.30 civarında, tek parmak bilgisayar klavyesi kullanan polis memurlarına, Ankara 

Barosundan görevlendirilen bayan avukat eşliğinde, üzerimde sadece alt iç çamaşırı ile ifade 

verdirildim. Bir bayanın yanında neredeyse tamamen çıplak sayılabilecek bir şekilde yan yana 

oturtulmak çok büyük manevi bir işkenceydi. Bir bayana karşı da büyük bir terbiyesizlikti. 

20. İlk ifademin alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünün Spor Salonunda kurulan Adli 

Muayene Kuruluna yine sözlü hareketler altında fiziksel darp yapılarak götürüldüm. Salonda bulunan 

gözaltındaki şüphelilerle işkence edildiği bir ortamda burada görevlendirilen emniyet mensuplarınca, 

muayene odasına giriş ve çıkışta aynı kötü muamelelere maruz kaldım.  

21. Fiziksel ve sözlü işkenceler ile hakaretler altında koluma girmiş olan polislerin kontrolünde 

muayene edildim. Bu ortamda baskı altına alındıkları her hallerinden; tavır, davranış ve polis 

memurlarına karşı sözlü tepkilerinden, belli olan doktorlar tarafından muayene ediliyormuşum gibi 

yapıldı. Doktor şikâyetlerime bağlı olarak hastaneye sevk edilmem gerektiğini belirttiğinde, yanımda 

bulunan polis memuru tarafından doktor tehdit edildi ve “Uzatma sağlam yaz” diyerek muayene 

tamamlandı.  

22. Muayene sonucunda her şeye rağmen Lahika-2’de sunduğum rapor düzenlenmiştir. Rapor 

incelendiğinde; 
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a. Adli Muayene Raporunun Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet hastanesine bağlı bir kurul 

olduğu ve kanunen bu hastane personeli olan doktorlar tarafından muayene yapılması gerekirken en alt 

tarafta kaşesi olan doktorun Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı bir doktor olduğu, 

b. “Muayene Edilenin Şikâyetleri” bölümünde; “Çene ve burunda darbe şikayeti, çeneyi 

açamadığı ifade ediyor (3 gündür), 

c. “Muayene Edilenin Tıbbı Özgeçmişi” bölümünde; “Nazal (veya nozal) kemikte hassasiyet 

mevcut” “Uygun olduğunda ağız ve diş sağlığı uzmanı tarafından değerlendirilmesi önerilir” 

teşhisinin konulduğu görülmektedir. 

23. Doktorların ne kadar baskı altında olduğunu göstermek adına; ilgili raporun Muayene Edilenin 

Tıbbı Özgeçmişi bölümündeki en altta yazan teşhiste üzeri karalanan kelimeye dikkat çekmek 

istiyorum. Doktorların bulundukları ortamın ve şartların, mesleklerini icra etmesine nasıl engel 

olduğunu o kadar net hissettirmektedir ki; doktor önce “Uygun şartlar olduğunda” yazmak istemiş 

ancak emniyet mensuplarının üzerlerindeki baskıdan bu kelimenin üzerini çizerek “Uygun şartlar 

olduğunda” yazabilmiştir. 

24. Sonuç olarak, yukarıda belirttiğim hususlar kapsamında; 

a. Askeri personel olarak, meydana gelen olaylar neticesinde şüpheli olarak Savcı eşliğinde 

Ankara Merkez Komutanlığı tarafından gözaltına alınmam gerekirken bu görevini yerine 

getirmeyerek, beni Terörle Mücadele (TEM) polislerine teslim ederek, kötü muamele ve işkenceye 

maruz kalmama sebebiyet veren, başta dönemin Ankara Merkez Komutanı olmak üzere, bu olayda 

dâhili olan tüm yetkililerden, 

b. Genelkurmay Karargâhında gözaltına alma esnasında sözlü taciz ve hakaretlerde 

bulunan/talimatını verenlerden, 

c. Korumasız ve korunaksız otobüslerin cam kenarlarına ters kelepçeli olarak oturtan/talimatını 

verenlerden, 

d. Vatandaşlara linç ettirme kastı ile otobüsü ara sokaklara sokan/talimatını verenlerden, 

e. Vatandaşı linç girişimine sevk eden/talimatını verenlerden, 

f. Otobüs içindeki şüphelilerin kanunen emniyetli bir şekilde adli makamlara teslim edilmesi için 

gerekli olan tedbirleri alması gerekirken, vatandaşlara hedef gösterilmesine zemin hazırlayarak 

ithamlarda bulunmak sureti ile vatandaşı galeyana getiren görevlilerden ve bunun talimatını 

verenlerden, 

g. Ankara Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinden itibaren linç koridoru oluşturarak işkenceye 

katılan tüm personelden ve bu talimatı verenlerden, 

h. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine girişten itibaren ve gözaltı süresince 

gördüğüm kötü muamele işkenceleri yapan ve bunun talimatını verenlerden, 

i. Hukuksuz olarak Adli Muayene Kurulu oluşturmak sureti ile yapılmış olan kötü muamele ve 

işkencenin üzerini baskı ve tehdit ile örtmeye çalışanlardan, 

j. Gördüğüm kötü muamele ve işkence neticesinde acil olarak götürüldüğüm hastanede 

gördüğüm muayene ve şahsıma yapılan tetkikleri sisteme girmeyenlerden ve bunun talimatını 

verenlerden,  

Yüce Türkiye Cumhuriyeti Adaleti adına; Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Müdürlüğünün 06/04/2018 tarihli, 2018/15140 sayılı “Murat KORKMAZ” konulu yazısı ile 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundum. 
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LAHİKALAR  : 

Lahika-1 (T.C. Sağlık Bakanlığına ait https://enabizgov.tr Adresindeki e-nabız Sisteminden Alınan 

Belge) 

Lahika-2 (Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu) 
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